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KONFERENCJE NOWOROCZNE PISiL 

 
E-commerce globalne wyzwanie dla biznesu logistycznego, Warszawa 

 
14 stycznia 2016 roku –tradycyjnie już- Polska Izba 

Spedycji i Logistyki zorganizowała w hotelu Polonia 

Palace w Warszawie konferencję pod hasłem „E-

commerce globalne wyzwanie dla biznesu 

logistycznego”. W spotkaniu – obok przedstawicieli 

branży TSL – uczestniczyli przedstawiciele administracji 

państwowej, reprezentanci świata nauki i dziennikarze. 

Gości przywitał Przewodniczący Rady Izby pan Marek 

Tarczyński.    

  

Konferencję miał otworzyć wywiad z wiceministrem w 

Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej panem Pawłem Brzezickim. Niestety pan 

wiceminister , pomimo przyjęcia zaproszenia do 

rozmowy, na 10 minut przed jej rozpoczęciem odwołał 

swoje przybycie. Ocenę takiego podejścia do świata 

biznesu pozostawiamy Państwu. Pani profesor Halina 

Brdulak omówiła temat e-commerce zwracając uwagę  

 

 

na różne zjawiska związane z zakupem i sprzedażą usług 

za pośrednictwem internetu. Temat wywołał ożywioną 

dyskusję. Zachęcamy do analizy bardzo ciekawej i 

zawierającej wiele informacji prezentacji pani profesor.  

 Drugą część otworzył koncert kolęd w wykonaniu pani 

Marty Gajadhur , pana Pawła Lesiaka i pani Beaty 

Janickiej, którym akompaniował pan Witold 

Wołoszyński. Koncert zamknęła kolęda napisana 

specjalnie na tegoroczne spotkanie, a konferencję 

zakończyła wspólna kolacja. 

Wszystkim Uczestnikom konferencji dziękujemy za 

udział i zapraszamy za rok. (E.S.) 

 

 

         

 

 

 



      

     

              

            



      

       

       

      



 

 

 

 



          

         

        

           



             

                    

         

            



       

       

     

    



     

 

 

 



 

      

Noworoczne spotkanie w Szczecinie 

20 stycznia 2016 roku na Zamku Książąt Pomorskich w 

Szczecinie  odbyło się XII Spotkanie Noworoczne 

Gospodarki Morskiej, którego współorganizatorem jest 

Polska Izba Spedycji i Logistyki. Spotkanie było okazją 

do złożenia życzeń noworocznych i ogłoszenia wyników 

konkursu „Dziennikarz Roku Gospodarki Morskiej 2015 

Pomorza Zachodniego”. Tytuł ten uzyskał dziennikarz   

„Kuriera Szczecińskiego” pani Elżbieta Kubowska - 

gratulujemy. (E.S.) 

 

TRANSPORT DROGOWY 

 
Finlandia – zmiana zasad dotyczących kabotażu  

 

18 grudnia 2015 r. rząd fiński ogłosił, iż wycofuje 

ograniczenie operacji kabotażowych do dziesięciu 

podróży w ciągu trzy-miesięcznego okresu 

rozliczeniowego. Decyzja została podjęta wskutek 

zastrzeżeń Komisji Europejskiej.  (źr. CLECAT 

Newsletter  2016/01 – DA)  

 

Jeden system poboru opłat za drogi w Europie  

Rząd przyjął ustawę umożliwiającą wdrożenie 

europejskiej usługi elektronicznej EETS – European 

Electronic Toll Service. Ma on umożliwić użytkownikom 

płatnych dróg na terenie całej Europy dokonywanie 

płatności e-myta za pośrednictwem jednego operatora. 

Użytkownik drogi korzystający z usługi EETS zawrze 

jedną umowę z jednym dostawcą, co umożliwi 

rozliczanie opłat pobieranych elektronicznie za 

poruszanie się po drogach Unii Europejskiej. Będzie 

mógł także korzystać z jednego  urządzenia pokładowego 

w miejsce jak dotychczas  wielu urządzeń w ilości 

odpowiadającej ilości krajów znajdujących się na trasie 

przejazdu. Unia chce, by wszystkie kraje miały do 

listopada 2017 roku prawne i technologiczne rozwiązania 

umożliwiające funkcjonowanie EETS dla samochodów 

ciężarowych. Ministerstwo Infrastruktury zadeklarowało, 

że wdroży zmiany w prawie do czerwca 2016 roku.  (źr. 

www.zmpd.pl, DGP nr 3 – DA) 

http://www.zmpd.pl/


Republika Białorusi - elektroniczna rejestracja  

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów Republiki 

Białorusi zamieszczonym w narodowym portalu 

prawnym opłata za rezerwację w e-systemie będzie 

pobierana za każdy pojazd od osób fizycznych i 

prawnych, będących właścicielami pojazdów. Wysokość 

opłaty za rezerwację kolejki na wjazd na przejścia 

graniczne Republiki Białoruś będzie zależała od rodzaju 

transportu oraz dnia tygodnia. 

Kwota bazowa od 1 stycznia 2016 r. wynosi 210 tys. 

BYR (równowartość 44,5 PLN wg kursu Narodowego 

Banku RB z dnia 8 stycznia 2016). 

Zarejestrować się w kolejce elektronicznej można na 

stronie internetowej https://belarusborder.by/ 

 

 
  Każdy dzień Dni świąteczne, 

przedświąteczne, 

przedweekendowe, 

weekendowe 

Samochody ciężarowe, Autobusy, 

Traktory 

1 kwota bazowa 1 kwota bazowa 

Samochody osobowe, motocykli 0,8 kwoty bazowej 1 kwota bazowa 

 

Elektroniczna kolejka nie obowiązuje: osób fizycznych, 

posiadających paszporty dyplomatyczne; szefów i 

pracowników przedstawicielstw dyplomatycznych i 

organizacji międzynarodowych, urzędów konsularnych, a 

także członków ich rodzin podczas jazdy pojazdami z 

dyplomatycznymi (konsularnymi) numerami 

rejestracyjnymi RB; osób fizycznych, okazujących 

dokumenty o śmierci lub ciężkiej chorobie krewnych 

osób; osób fizycznych, posiadających przepustki na 

prawo bezkolejkowego wjazdu na teren przejść 

granicznych - wydane przez Państwowy Komitet 

Graniczny, a także wjeżdżających zgodnie z decyzją 

Przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego 

lub jego zastępcy; pojazdów przewożących ładunki 

niebezpieczne, towarów szybkopsujących się lub 

zwierząt, - w przypadku posiadania dokumentów 

potwierdzających przewóz w/w towarów lub zwierząt; 

pojazdów przewożących trumny z ciałami (resztkami) 

zmarłych. 

Niniejsza decyzja weszła w życie z dniem 8 stycznia 

2016 r. 

 

Rozporządzenie także określa terminy wprowadzenia systemu kolejek elektronicznych 

na drogowych przejściach granicznych. 

 

Przejście graniczne Termin wprowadzenia systemu 

Obwód Brzeski  

Brześć do 29 lutego 2016 r. 

Domaczewo do 31 grudnia 2017 r. 

Kozłowicze do 31 grudnia 2018 r. 

Mokrany do 31 grudnia 2018 r.. 

Piesczatka do 31 grudnia 2018 r. 

Obwód Witebski  

Grigorowsczina do 31 grudnia 2017 r. 

Urbany do 31 grudnia 2018 r. 

Obwód Gomelski  

Nowaja Guta do 31 grudnia 2017 r. 

Nowaja Rudnia do 31 grudnia 2016 r. 

Obwód Grodzieński  

Bieniakoni do 31 grudnia 2017 r. 

Berestowica do 31 grudnia 2017 r. 

Bruzgi do 31 grudnia 2017 r. 

Kamiennyj Log do 31 grudnia 2018 r. 

Kotlowka do 31 grudnia 2017 r. 

Priwalka do 31 grudnia 2017 r. 
                                                                                                                         (źr. Komunikat WPHI w Mińsku – DA)  



 

 
CŁO/ PODATKI / FINANSE 

Unijny Kodeks Celny  

 

Unijny Kodeks Celny (UCC) został przyjęty 9 

października 2013 r. w postaci Rozporządzenia (EU) nr 

952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady. Wszedł on 

w życie 30 października 2013 r. uchylając 

Rozporządzenie (EC) nr 450/2008 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 23 kwietnia 2008 r.  w sprawie  

 

Wspólnotowego  Kodeksu Celnego (Zmodernizowanego 

Kodeksu Celnego). Istotne zasady UCC zaczną 

obowiązywać od 1 maja 2016 r. o ile zostaną przyjęte 

pozostałe akty delegowane i wykonawcze.  

W dniu  17 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła 

przejściowy akt delegowany (UCC Transitional  

 

 

 

 

Delegated Act) w celu ustalenia na okres przejściowy 

regulacji dla operatorów i administracji  

celnej do czasu wprowadzenia nowych systemów 

informatycznych pozwalających na wymianę informacji 

pomiędzy administracją celną a Komisją oraz 

przechowywania tych danych. Akt ten jest ostatnim 

elementem  pakietu prawnego Unijnego Kodeksu 

Celnego dołączając do pozostałych aktów w postaci 

przepisów delegowanych - Delegated Act (DA) - 

przyjęty 28 lipca 2015 r.  i  przepisów wykonawczych - 

Implementing Act (IA) – przyjęty 24 listopada 2015 r.  

jako   trzech filarów wprowadzanego Unijnego Kodeksu 

Celnego. Akt ten zostanie przedłożony Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie Europy, które to będą miały dwa 

miesiące czasu (z możliwością przedłużenia o kolejne 

dwa miesiące) na wyrażenie ew. swoich zastrzeżeń. (źr. 

CLECAT Newsletter 2015/46 – DA) 

  Unijny Kodeks Celny – publikacja aktów prawnych  

 

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L343 

zostały opublikowane dwa rozporządzenia: 

 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 

2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 952/2013 w odniesieniu do  

szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów 

unijnego kodeksu celnego,  

 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 

2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny. 

Przejściowy akt delegowany (UCC Transitional 

Delegated Act), który Komisja Europejska przyjęła w 

dniu 17 grudnia 2015 r. zostanie opublikowany po 

zakończeniu procedury w Parlamencie Europejskim i 

Radzie Europy.  (źr. www.eur-lex.europa.eu – DA) 

Rozszerzenie Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (WPT) na Serbię 

 

1 lutego 2016 r. do Konwencji o Wspólnej Procedurze 

Tranzytowej przystąpiła Serbia.   

Z tym dniem możliwe jest realizowanie do/z Serbii 

operacji tranzytowych T1 lub T2 w systemie NCTS, pod 

warunkiem posiadania ważnego zabezpieczenia 

tranzytowego na ten kraj.  Operacje wspólnej procedury 

tranzytowej do Serbii są, jak w przypadku  

 

 

innych stron Konwencji o wspólnej procedurze 

tranzytowej (obecnie Szwajcaria, Norwegia, Islandia, 

Turcja i Macedonia), opcjonalne (tj. zależne wyłącznie 

od woli przedsiębiorców) i alternatywne wobec 

możliwości realizacji przewozów do tego kraju w 

procedurze TIR.  (źr. www.finanse.mf.gov.pl – DA)  

Raport IMCO na temat systemów sankcji celnych 

Komitet  IMCO  (International Market & Consumer 

Protection) Parlamentu  

Europejskiego  opublikował raport z przeprowadzonej 

analizy systemów sankcji celnych w poszczególnych 

krajach członkowskich. Studium pokazuje nie tylko 

rozbieżność systemów, ale także zawiera propozycje 

Komisji Europejskiej w zakresie Dyrektywy 

harmonizującej  naruszenia i sankcje. CLECAT brał 

czynny udział zarówno w publicznym wysłuchaniu 

organizowanym przez komitet IMCO w 2015 r. jak i 

ostatnio na zaproszenie Komisji Europejskiej  w 

organizowanych przez nią  warsztatach tematycznych. 

Studium zawiera szereg wniosków i rekomendacji także 

z uwzględnieniem opinii niezależnych podmiotów, a 

mianowicie.: zmianę zakresu projektu Dyrektywy na 

obejmującą wyłącznie sankcje z tytułu naruszeń nie 

mających charakteru kryminalnego, objęcie Dyrektywą 
szerokiego zakresu egzekwowania przepisów, w 

tym kontroli, doprecyzowanie, iż w przypadku 

braku winy sankcje nie będą miały zastosowania, 

poziom nałożonych sankcji winien bazować na 

takich przypadkach, w odniesieniu  do których 

możliwe jest skalkulowanie wysokości  

uszczuplenia celnego. (źr. CLECAT Newsletter 2016/05 – 

DA)    

http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.finanse.mf.gov.pl/


 
Zmiana zasad ustalania właściwości miejscowej organów podatkowych w zakresie podatku VAT 

 

Od 1 stycznia nastąpiła zmiana art. 3 ustawy o podatku 

od towarów i usług dotyczącego właściwości organów 

podatkowych, zgodnie z którym do końca ubiegłego roku 

właściwość organu ustalana była ze względu na miejsce 

wykonywania czynności opodatkowanych. 

Po zmianie na podstawie  art. 17 § 1 Ordynacji 

podatkowej w zakresie podatku VAT znajdzie 

zastosowanie generalna zasada określenia właściwości 

miejscowej naczelnika urzędu skarbowego według 

miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. (Źr. 

www.finanse.mf.gov.pl/documents   K.O.) 
 

Zasada rozstrzygania wątpliwości dotyczących treści przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika – 

interpretacja ogólna MF. 

 

Obowiązujący  od 1 stycznia 2016 r. art.2a Ordynacji 

podatkowej zawiera zapis zgodnie z którym niedające się 

usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa 

podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika. W 

związku z wątpliwościami co do stosowania tego 

przepisu Minister Finansów  w  interpretacji ogólnej z 29 

grudnia 2015 r., nr PK4.8022. 44. 2015   zajął stanowisko 

w kwestii: zakresu przedmiotowego art. 2a Ordynacji 

podatkowej, 

adresatów art. 2a Ordynacji podatkowej i  podstawowych 

reguł stosowania art. 2a Ordynacji podatkowej. 

Interpretacja jest dostępna  na stronie www.sip.mf.gov.pl. 
/Źr. www.sip.mf.gov.pl - K.O.) 

 

Potrącenie nie uprawnia do przyspieszonego zwrotu podatku 

W wyroku z 30 listopada 2015 r., sygn. I FSK 1292/14, 

NSA uznał, że jeśli nie dokonano zapłaty faktur, a 

rozliczenie z kontrahentem nastąpiło przez potrącenie 

wzajemnych wierzytelności to podatnik nie może 

otrzymać zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad 

należnym VAT w terminie przyspieszonym, tj. 25 dni od 

dnia złożenia deklaracji. Podstawowym terminem zwrotu 

podatku jest termin 60 dniowy .Termin 25 dniowy  jest 

wyjątkiem od zasady, a jako taki wyjątek, regulacja ta nie 

może być interpretowana w sposób rozszerzający.(Źr. 

www.orzeczenia.nsa.gov.pl  –K.O.) 

Wynagrodzenia zmniejszą podatek dochodowy dopiero po wypłacie 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 

31 grudnia 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-681/15/MW 

wyjaśnił, że nie można zaliczyć premii uznaniowej dla 

pracowników za poprzedni rok do kosztów podatkowych 

tego okresu, jeśli nie dokonano wypłaty premii.  

Będzie ona kosztem uzyskania przychodu w miesiącu 

dokonania wypłaty. (Źr.GP nr 10-K.O) 

 

 

AKTY PRAWNE 

Prawo 

 

Dz.U. z 29 grudnia 2016 r.: 

poz. 2354 - Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 

28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych  

Dz.U.  z 30 grudnia 2016 r.: 

poz. 2307 - Rozporządzenie ministra finansów z 19 

grudnia 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o 

zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej  

Dz.U. z 31 grudnia 2016 r.  

poz. 2345 - Rozporządzenie ministra spraw 

wewnętrznych i administracji z 30 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za 

udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców 

- wejście w życie 1 stycznia 2017 r., 

poz. 2346 -  Rozporządzenie ministra spraw 

wewnętrznych i administracji z 30 grudnia 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za 

udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów - 

wejście w życie 1 stycznia 2017 r., 

poz. 2350 - Rozporządzenie ministra finansów z 30 

grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i 

dyrektorów izb celnych  oraz wyznaczonych naczelników 

urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w 

kodeksie karnym skarbowym – wejście w życie 1 lipca 

2016 r.  

poz. 2351 – Rozporządzenie ministra finansów z 30 

grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do dokonywania 

niektórych czynności w zakresie interpretacji 

indywidualnych  

poz. 2355 - Rozporządzenie ministra finansów z 29 

grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych 

przez organy podatkowe 

 

Dz.U. z 5 stycznia  2016 r.: 

http://www.sip.mf.gov.pl/
http://www.sip.mf.gov.pl/


poz. 13 - Rozporządzenie ministra finansów z 31 grudnia 

2015 r. w sprawie wzoru wniosku wspólnego o wydanie 

interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty 

za wniosek wspólny  

poz. 14 - Rozporządzenie ministra finansów z 31 grudnia 

2015 r. w sprawie wzoru wniosku  o wydanie interpretacji 

indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek  

poz. 15 - Rozporządzenie ministra finansów z 31 grudnia 

2015 r. w sprawie wzoru wniosku  o wydanie interpretacji 

ogólnej  oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek   

Wszystkie w/w rozporządzenia weszły w życie  z dniem 

ogłoszenia tj. 5 stycznia 2016 r. 

 

 Dz.U. z 7 stycznia 2016 r. 

poz. 23 - Obwieszczenie marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z 4 grudnia 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks 

postępowania administracyjnego.        

Dz.U. z 15 stycznia 2016 r.  

   poz. 66 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu  RP z dnia  9 

grudnia 2015 r.  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy – Kodeks morski   

Dz.U. z 29 stycznia 2016 r.  

    poz. 124 – Obwieszczenie ministra infrastruktury i 

budownictwa z 23 grudnia 2015 r.  w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia ministra transportu i 

gospodarki morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie.       (źr. www.sejm.gov.pl – red.) 

 

EUROINFORMACJE/ FIATA, CLECAT 

 
Niemcy - Nowe Ogólne Warunki Spedycyjne 2016 

 

Niemieckie Zrzeszenie Spedytorów i Logistyków (DSLV) 

opublikowało nową wersję ogólnych  warunków spedycyjnych 

- Allgemeine Deutsche Spediteursbedingungen (ADSp 2016) 

rekomendując jej stosowanie od 1 stycznia 2016 r.  

Warunki ADSp 2016 zostały zmodyfikowane i dostosowane 

do aktualnego stanu prawnego jak też dokonujących się zmian 

w praktyce spedycyjnej. Po raz pierwszy włączono do nich 

klauzule dotyczące elektronicznej komunikacji i dokumentacji. 

Dodano również regulacje dotyczące prawnych aspektów w 

odniesieniu do załadunku i wyładunku, demurrage i obrotu 

paletami.  

Klauzule dotyczące odpowiedzialności zostały w obecnej 

wersji oparte na prawnych regulacjach niemieckiego kodeksu 

handlowego (German Commercial Code – HGB) a  limit 

odpowiedzialności został podniesiony  z 5 EUR/kg do SDR 

8,33/kg.  

Jak podaje DSLV ponad 90% firm spedycyjnych i 

logistycznych w Niemczech pracuje w oparciu o ADSp,  

wyrażając jednocześnie nadzieję, że ADSp 2016 utrzyma w 

sensie akceptacji rynku swoją  wysoką pozycję zarówno ze 

strony firm spedycyjnych i logistycznych jak i ze strony 

załadowców.  

Na chwilą obecną  osiągalna jest jedynie wersja niemiecka 

ADSp 2016, wersja angielska ma być opublikowana  wkrótce. 

(źr. CLECAT Newsletter 2015/46 -D.A.)  

Transport lotniczy – spotkanie grupy roboczej ICAO, WCO, FIATA/CLECAT, TIACA  

W styczniu 2016 roku  odbyła się piąta runda spotkań 

wspólnej grupy roboczej ICAO i WCO (Joint Working 

Group on Advance Cargo Information)  z udziałem 

przedstawicieli organizacji  FIATA/ CLECAT oraz 

TIACA (The International Air Cargo Association).  

Mimo ustaleń pomiędzy USA, Kanadą i UE odnośnie 

pre-notyfikacji (PLACI – pre-loading advance cargo 

information) grupa wyraziła opinię, iż nadal do 

uzgodnienia pozostaje szereg szczegółów zwłaszcza w 

kwestii bezpieczeństwa przy utrzymującej się nadal 

różnicy między partnerami.  

W ocenie Sekretarza Generalnego TIACA Unia jest  co 

prawda gotowa z nowym kodeksem celnym wchodzącym 

w życie w maju br. i systemem pre-notyfikacji 

począwszy  od czerwca, chociaż pełne wdrożenie jest 

przewidziane do roku 2020. USA  nadal testują system 

pilotażowy ACAS (Air Cargo Advance Screening), który  

na 300 mln przesyłek nie wytypował  ani jednej do 

zastopowania załadunku. Kanada nie wyznaczyła 

horyzontu czasowego na wprowadzenie zasad. Wskazał 

na główne problemy wymagające ustalenia, w tym w 

pierwszej kolejności, które władze są odpowiedzialne za 

system kraju przeznaczenia, czy kraju nadania przesyłki, 

kierowania i transferu danych zwłaszcza przy udziale 

wielu podmiotów uczestniczących w awizacji (multiple 

filing), kwestii operacyjnych i zgodności systemów. 

Spotkanie nie zakończyło się porozumieniem. Ustalono 

jedynie, że TIACA  ponownie zajmie się szczegółowo 

problematyką w marcu br. a  po wstępnych ustaleniach 

podejmie temat przy współpracy z TSA (Transport 

Security Administration)  i CBP  (Customs & Border 

Protection), także z UE i Kanadą. Prezydent TIACA 

wskazał jednocześnie  na bezwzględną konieczność ze 

strony spedytorów, a także operatorów handlingowych 

poczynienia inwestycji w zakresie elektronicznych form 

przekazu,  które pozwolą na sprostanie wyzwaniom pre-
notyfikacji.  (źr. CLECAT Newsletter 2016/05 – DA)  

 

 

 

http://www.sejm.gov.pl/


ARTYKUŁY/INFORMACJE RÓŻNE / Z PRAC PISiL 

Posiedzenia Rady PISiL 

14 stycznia 2016 roku w Warszawie odbyło się 

posiedzenie Rady Polskiej Izby Spedycji i Logistyki 

podczas, którego m.in.:  

 przyjęto do Izby firmy: SPEEDBERGX Sp. z 

o.o. Sp.k.” - Tomaszów Mazowiecki, „ ABC-

CZEPCZYŃSKI Sp. z o.o. Sp.k.”- Międzychód, 

SIMPLE WAY  Sp. z o.o. Sp.k.” - Międzychód, POLISH 

FORWARDING COMPANY Sp. z o.o. ” -Warszawa, 

SEALAND LOGISTICS Sp. z o.o.” – Gdynia, „ 

EVERBRIGHT LOGISTICS Sp. z o.o. ” – Gdynia; 

 ustalono zmiany  w systemie polityki 

informacyjnej Izby wobec członków, tj. wydawanie raz 

w miesiącu Biuletynu PISiL w formie elektronicznej.  

Jedynie po kongresach PISiL będzie ukazywał się  

Biuletyn w wersji papierowej poświęcony zagadnieniom 

omawianym na spotkaniu. Newsletter via strona 

internetowa  – co najmniej  1 raz w tygodniu. 

Komunikaty – zgodnie ze spływem informacji, które 

należy przekazywać członkom. Sprawozdanie roczne z 

działalności Izby zostanie skrócone, tj. nie będzie 

zawierać stałych informacji (Statut, lista członków, etc), 

które dostępne są na stronie internetowej organizacji; 

 omówiono bieżące problemy transportu 

drogowego, w tym: wystąpienie do Głównego Inspektora 

Transportu Drogowego  sprawie równego traktowania 

podmiotów wykonujących, zarówno transport krajowy, 

jak i międzynarodowy w związku z nakładaniem kar 

pieniężnych za przekroczenie nacisków osi niezgodnie z 

prawem UE. Dopuszczając możliwość poruszania się 

pojazdami o naciskach do 11,5 tony na drogach o 

niższych parametrach GITD wprowadził takie kryteria, 

że inspektor ITD przy odrobinie tak zwanej „dobrej 

woli” będzie mógł  w większości przypadków 

udowodnić, że istniała trasa alternatywna o wyższych 

parametrach nacisków, bądź kierowca mógł wybrać inną 

drogę (np. gminną) w celu zminimalizowania odległości 

na której wykorzystywane są drogi niższej kategorii. 

Poruszono także temat - braku przepisów wykonawczych 

odnośnie minimalnego  wynagrodzenia kierowców we 

Francji  i  braku rejestru firm posiadających licencje w 

Polsce, której grożą za to kary UE; 

 

 ponownie omówiono stan przygotowania Polski 

do zmian  wynikających z międzynarodowej konwencji o 

bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS VI Regulation 

2, zgodnie  z którą od 1 lipca 2016 r. wszystkie kontenery 

eksportowe (pełne) przed ich załadunkiem na statek będą 

wymagać weryfikacji wagi brutto. Obowiązek 

weryfikacji wagi spoczywać będzie na załadowcy 

względnie na osobach trzecich działających  w jego 

imieniu, przy czym zgodnie z postanowieniami 

Konwencji SOLAS weryfikacja wagi może przebiegać w 

dwojaki sposób albo w drodze ważenia kontenera po jego 

napełnieniu przy użyciu legalizowanych, 

certyfikowanych  urządzeń (Metoda nr 1) względnie jako 

ważenie indywidualnych opakowań towaru, łącznie z 

wagą palet i materiałów sztauerskich, które będą 

przedmiotem załadunku do kontenera  i dodanie tary 

kontenera (Metoda nr 2).  

W naszych kontaktach z Ministerstwem Infrastruktury, 

które trwają od maja 2015 roku,  zwracaliśmy uwagę na 

konieczność przygotowania się  wszystkich uczestników 

procesu przemieszczania ładunku (załadowcy, 

spedytorzy, operatorzy statków, terminale kontenerowe) 

na moment wejścia w życie  przedmiotowych przepisów 

także z zastosowaniem jako wiodącej Metody nr 2, która   

wymaga certyfikacji  (stosownej aprobaty ze strony  

kompetentnych władz/instytucji kraju eksportu) przez 

jednostkę certyfikującą).  Ostatnie spotkanie w tej 

sprawie miało miejsce 9.12.2015 r. i zakończyło się 

deklaracją ze strony przedstawicieli Ministerstwa 

(aktualnie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa) 

do opracowania i przedstawienia do konsultacji projektu 

rozporządzenia w styczniu 2016 r.; 

 

 zaakceptowano dalsze działania mające na celu 

wyeliminowanie  nieprawidłowości w realizacji 

przelewów zagranicznych przez banki polskie -  PISiL 

skierowała wystąpienie do Urzędu Komisji Nadzoru 

Finansowego, Departament Ochrony Klientów; 

 

 przedyskutowano stanowisko Izby w sprawie 

inicjatywy  budowy Polskiego Port Community System – 

działania muszą być kompleksowe ( nie tylko obejmować 

wybrane terminale portowe); 

 

 ponadto omówiono sprawy dotyczące organizacji 

XVII Kongresu Spedytorów. (E.S.) 

 

 
Konkurs „Spedytor Roku 2015” 

 

Polska Izba Spedycji i Logistyki ogłasza kolejną edycję 

konkursu „SPEDYTOR ROKU”. 

Celem Konkursu jest wyłonienie przedsiębiorstwa 

spedycyjnego, które osiągnęło bardzo dobre wyniki 

ekonomiczne działalności, dbając przy tym o szeroko 

rozumiany rozwój firmy i jej załogi oraz wysoką jakość 

świadczonych usług.  

Udział w konkursie jest bezpłatny. 

Od 2015 roku Kapituła Konkursu przyznaje jeden tytuł 

„Spedytor Roku ”. Kapituła może przyznać także dwa 

wyróżnienia dla wybranych uczestników Konkursu. 



Do kapituły Konkursu wchodzą przedstawiciele : 

– PISiL – Rady oraz biura Izby 

– Uczelni Wyższych. 

Skład i liczebność kapituły ustala Rada PISiL. 

W Konkursie mogą uczestniczyć firmy spedycyjne, 

spełniające następujące warunki : 

1. prowadziły działalność spedycyjną przez cały miniony 

rok; 

2.  posiadają siedzibę w Polsce; 

3.  są Członkami Polskiej Izby Spedycji i Logistyki; 

zgłoszą  w określonym corocznie terminie  na piśmie 

deklarację przystąpienia do konkursu przesyłając 

 wypełnioną ankietę oraz dołączą do ankiety bilans i 

rachunek zysków i strat  

Kryteria ocen : zgodnie z  ankietą. 

Nagroda przyznana przez Polską Izbę Spedycji i 

Logistyki ( tablica-dyplom) wręczana będzie podczas  

Kongresu Spedytorów.  

Uczestnik zobowiązany jest do obecności  podczas 

ogłaszania wyników Konkursu „Spedytor Roku”. E.S.) 

 

ANKIETA 

   SPEDYTOR ROKU 2015 
 

1. Nazwa firmy i dane teleadresowe firmy 

 

  

 

 

2. Jakie produkty są wizytówką firmy ? (Struktura sprzedaży w % lub dwa dominujące produkty 

i ich udział w sprzedaży ogółem w %) 

Punktacja 

(0-3) 

  

 

 

 

 
3. Pracownicy 2014 2015 Punktacja 

 (0-12) 

każde 

pytanie (0-2) 

3.a. Liczba zatrudnionych pracowników  ogółem    

3.b.    Liczba pracowników z wykształceniem:    

                Wyższym    

       Średnim    

               Podstawowym    

3.c. Liczba pracowników mających dyplom FIATA                   

3.d. Liczba pracowników znających języki obce, w tym:    

 Język angielski    

 Język niemiecki    

 Język rosyjski    

 Język francuski    

 Inne języki obce (proszę podać jakie)    

                                                   

3.e. 

Liczba pracowników uczestniczących w 2015r. :  

w szkoleniach zewnętrznych   

w szkoleniach organizowanych przez PISiL   

   

   

3.f. Liczba pracowników uczestniczących w szkoleniach wewnętrznych w 2015 r.  

   

   

   

 

 
4. Wyniki finansowe 2014(PLN) 2015(PLN) Punktacja 

(0-30)(za 

każde 

pytanie (0 – 

3) 
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4.a. Wartość sprzedaży ogółem    

4.b. Zysk spedycyjny brutto  (sprzedaż usług  pomniejszona 

o koszty zakupu usług obcych)   
   

4.c. Zysk/strata brutto      

4.d. Wartość sprzedaży na 1 pracownika    

4.e. Zysk spedycyjny brutto na 1 pracownika    

4.f. Zysk/strata brutto na jednego pracownika    

4.g. Wartość inwestycji ogółem    

4.h. Rentowność aktywów    

4.i. Rentowność kapitałów własnych    

4.j. Rentowność sprzedaży netto    

  

5. Płynność finansowa 2014 2015 Punktacja 

(0-9) za 

każde 

pytanie (0-

3) 

5.a. Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (na 31.12)    

5.b.  Średni termin realizacji zobowiązań (w dniach)    

5.c. Średni termin realizacji należności (w dniach)    

 

6. Sprzedaż usług 

 

2014 2015 

 

Punktacja 

(0-15)za 

każde 

pytanie (0 

– 3) 

6.a. Liczba obsłużonych zleceń    

6.b. Sieć sprzedaży usług, w tym:    

  *krajowa: Xxxxxxx xxxxxxx  

                 liczba oddziałów        

                 liczba firm zależnych    

 *międzynarodowa Xxxxxxx xxxxxxx  

                 liczba oddziałów    

                 liczba firm zależnych      

                 liczba korespondentów    

6.c. Czy firma należy do międzynarodowej sieci spedycyjnej (jeżeli tak, do jakiej) ?  

 

 

 

 

           

6.d. 

Czy firma ma podpisane umowy na świadczenie usług logistycznych typu 3PL (podać liczbę) ?   

 

 

 

 

6.e. Czy firma poszerzyła wachlarz usług w 2015r. (np. obsługa nowych gałęzi transportu, nowych 

kierunków geograficznych, zaoferowanie nowych produktów). 

 

 

 

 

   7. Potencjał przewozowo-magazynowy 

 

Punktacja 

(0–9) za 

każde 

pytanie (0 

– 3) 

7.a. Liczba wykorzystywanych pojazdów (zestawów) samochodowych, w 

tym: 
2014   2015 

 

 

   tabor własny       

   tabor w leasingu    

   tabor kontraktowy     

7.b. Magazyny do działalności podstawowej w dyspozycji firmy, w tym:    
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  magazyny własne (liczba, powierzchnia)    

  magazyny dzierżawione (liczba, powierzchnia)    

                  

7.c. 

Czy w magazynach są świadczone na rzecz ładunku  czynności dodatkowe (np. 

konfekcjonowanie) ? 

 

 

 

 

 

 

8. Certyfikaty i uprawnienia Punktacja 

(po 1 punkcie 

za każdy 

certyfikat, 

uprawnienie) 

8.a Czy firma posiada następujące certyfikaty i uprawnienia:  

 ISO 9001   

    ISO 14001  

    ISO 22000  

    WSK  

    HACCP  

    OC spedytora  

    OC przewoźnika  

    OC operatora transportu multimodalnego  

    agenta towarowego IATA  

    agencji celnej  

    podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy  przewozie 

rzeczy 

 

   doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie towarów niebezpiecznych  

   AEO  

  inne (jakie ?)  

  

8.b Czy w 2015 roku firma uzyskała nowy certyfikat lub uprawnienie?      Tak       Nie  

 

9. Jakość usług 2014 2015 Punktacja 

ujemna (0 -

8),0-2 za 

każde 

pytanie) 

9.a. Liczba reklamacji (szt)    

9.b.  Wartość reklamacji (PLN)    

9.c. Liczba reklamacji uznanych (szt)    

9.d. Wartość reklamacji uwzględnionych (PLN)    

 

10. Czy firma działa w interesie społeczności lokalnej (np. sponsoring, darowizny, stypendia, 

nagrody, czy innego rodzaju wsparcie) ? Jeżeli tak, krótko opisać. 

Punktacja 

(0-3) 

 

 

 

 

11. Inne osiągnięcia Punktacja 

(0-3) 

 

 

 

Zał. bilans +r-k zysków i strat za 2015 r.        

    

Niniejszym deklaruję udział firmy w konkursie Spedytor Roku 2015 

 

 

         …………………..                                   ……………………………………………….. 

         Miejscowość i data                                                 Podpis (czytelny) i telefon  

                                                                                         osoby wypełniającej ankietę 
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         "NAJLEPSZY KALENDARZ BRANŻY TSL - 2016" 

 

 

                                         
LAUREACI W KATEGORII KALENDARZ ŚCIENNY:   

SKM WARSZAWA, TERRAMAR ORAZ GRUPA DBK 

FOT. M.BRUSZEWSKI                           Laureaci w kategorii kalendarz osobisty:  

             ZMP Gdańsk, Rusak Business Services oraz Log-Net 
i PKS Gdańsk Oliwa. fot. M. Bruszewski 

   
 

„Tłusty czwartek” to finisz 

organizowanego od dziesięciu lat przez portal 

Spedycje.pl konkursu na 

najlepszy/najładniejszy na dany rok kalendarz, 

wydany przez firmę działającą na polskim 

rynku usług transportowo-spedycyjno-

logistycznych lub firmę powiązaną z 

uczestnikami tego rynku.  

Do X edycji konkursu "Najlepszy 

kalendarz branży TSL - 2016", w ramach 

dwóch kategorii konkursowych (kalendarze 

ścienne - jedno lub wieloplanszowe oraz 

kalendarze osobiste - biurkowe i notatnikowe), 

52 firmy zgłosiły łącznie 73 kalendarze (w 

ubiegłorocznej edycji konkursu 54 firmy 

zgłosiły 72 kalendarze), co dla mnie – 

pasjonata i kolekcjonera kalendarzy z 37-

letnim stażem oraz jurora tego konkursu od 

jego czwartej edycji - okazało się przemiłą 

niespodzianką i iskrą rozpalającą nadzieję, że 

w sektorze tsl czas zniknięcia kalendarzy 

papierowych ze ścian pokoi, biurek i teczek 

menedżerów oraz pracowników tego sektora 

(na podobieństwo zniknięcia z rynku 

muzycznego płyt winylowych, tłoczonych 

obecnie tylko z myślą o nielicznych 

koneserach jako okazy kolekcjonerskie), 

jeszcze daleko przede nami.  

Wyniki tegorocznej edycji konkursu 

potwierdzają też utrzymanie się wśród 

uczestników rynku usług tsl trendu coraz 

większego doceniania funkcji artystyczno-

poznawczej i promocyjnej kalendarzy 

papierowych (wykorzystanie pięknych zdjęć 

lub reprodukcji, wspieranie akcji 

prospołecznych) oraz stagnacji w pomysłach 

wykorzystania walorów ich funkcji użytkowej 

(silna dominacja własnej informacji 

marketingowej nad ogólnie przydatnymi 

informacjami). Może za klika lat wśród 

rodzimych menedżerów i pracowników na tym 

rynku, kalendarz papierowy stanie się w 

środowisku tsl przede wszystkim atrakcyjnym 

i oczekiwanym świąteczno-noworocznym 

upominkiem (głównie dzięki walorom 

artystycznym, poznawczym i 

kolekcjonerskim), a nie tylko roboczym 

gadżetem (czasem ponurym kolorystycznie 

oraz słabo przydatnym, z powodu np. słabo 

czytelnych cyfr kalendarium i niskiej jakości 

papieru) bądź tylko nieprzydatnym gadżetem 

(w sytuacji gdy trafi do firmy używającej tylko 

własnych kalendarzy). 

Bogactwo barw i form tegorocznych 

kalendarzy zgłoszonych do konkursu sprawiły, 

że obrady jury były szczególnie pasjonujące i 

długie, tym bardziej, że każdy kalendarz w 

ramach danej kategorii, by zakwalifikować się 

do finałowej piątki, oceniany był w nawet w 

kilku turach kwalifikacyjnych (w każdej turze 

każdy juror uzasadniał swoją decyzję 

dopuszczenia danego kalendarza do kolejnej 

tury), natomiast wyłoniona finałowa piątka, 

oceniana była przez każdego z jurorów już z 

użyciem skali punktowej. 

W wyniku ostatecznego głosowania, jury 

stwierdziło, że: 

-   w kategorii „kalendarz ścienny” 

zwyciężyły: 

 pierwsze miejsce - kalendarz Szybkiej 

Kolei Miejskiej w Warszawie, 

 drugie miejsce -  kalendarz Terramaru, 
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 trzecie miejsce - kalendarz Grupy 

DBK, 

 czwarte miejsce – kalendarz Promagu, 

 piąte miejsce – kalendarz Zarządu 

Morskiego Portu Gdańsk; 

a wyróżnienie przyznano kalendarzowi 

firmy „California Trailer”; 

-   w kategorii kalendarz biurkowy zwyciężyły: 

 pierwsze miejsce - kalendarz Zarządu 

Morskiego Portu Gdańsk, 

 drugie miejsce - kalendarz Rusaka 

Business Services, 

 trzecie miejsce ex aequo - kalendarze 

Log-Netu i PKS Gdańsk Oliwa, 

 piąte miejsce – kalendarz No limit, 

wraz z wyróżnieniem za wspierający 

akcje charytatywne artystyczny projekt 

tegoż kalendarza. 

Z kolei głosami internautów oddawanymi 

na cyfrowe „obrazy” zgłoszone do publikacji 

na stronie internetowej organizatora konkursu, 

zwyciężyły: 

 pierwsze miejsce - kalendarz JAS-

FBG, 

 drugie miejsce -  kalendarz California 

Trailer, 

 trzecie miejsce - kalendarz SKAT 

Transport.  

 

Przekazując, gratulacje laureatom 

konkursu „Najlepszy kalendarz branży TSL - 

2016" oraz słowa uznania wszystkim firmom - 

a szczególne tym z grona członków PISiL - 

które zgłosiły swoje kalendarze do tego 

konkursu, po raz kolejny zachęcam wszystkich 

członków Izby do zgłoszenia swoich 

wspaniałych ”kalendarzowych pupili” w 

kolejnej edycji „Najlepszy Kalendarz branży 

TSL”, tym razem w 2017 roku. /M.W/ 

 

 

 

 

 

    

                 Laureaci głosowania internetowego:  

                                                                    JAS-FBG, California Trailer oraz SKAT Transport. 
Laureaci wyróżnień: No limit oraz California Trailer.                            fot. M. Bruszewski 
fot. M. Bruszewski     
       

 

PISiL w mediach , konferencje, spotkania ,patronaty,  artykuły, zaproszenia 

20.01.2016CYTAT TYGODNIA 
Tytuł medialny Temat/ tytuł Autor 

Namiary na morze i handel nr 

2/2016, styczeń 

Noworocznie o gospodarce morskiej Piotr Frankowski 

Namiary na morze i handel nr 

2/2016, styczeń 

Arie, kuplety i e-handel (BOM) 

PGT nr 4 27.01.2016 PISiL w Polonii 

Najbliższy Kongres Spedytorów odbędzie się 21 IV w 

Toruniu 

KK 

PGT 1-3, 20.01.2016  E-commerce – globalne wyzwanie dla biznesu 

logistycznego 

KK 

Obserwator morski nr 1 styczeń 2016 Gdyńskie spotkanie spedytorów Jerzy Drzemczewski Jerzy 

Drzemczewski 
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 Udzielone patronaty/partnerstwo//współpraca/ udział w konferencjach/targach 

 
Data 

wydarzenia 

Wydarzenie/Konferencja Organizator 

20-21.04.2016, 

Sosnowiec 

Targi Logistyki, Magazynowania i Transportu „LOGISTEX” Expo Silesia Sp. z o.o., 

Sosnowiec 

7-8.04.2016, 

Gdańsk 

IV Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2016, udział 

przewodniczącego Rady w panelu dyskusyjnym 

KOW Sp. z o.o., Warszawa 

04.02.2015, 

Warszawa 

IX Międzynarodowa  Konferencja i Wystawa „LOTNISKO 

2016”   

Targi Warszawskie S.A., 

Warszawa 

 Patronat merytoryczny studiów podyplomowych logistyka i 

spedycja 

SGH Warszawa 

 Patronat merytoryczny studiów podyplomowych „logistyka w 

zarządzaniu”  i zarządzanie spedycją w praktyce 

gospodarczej(biznesowej)” 

  Akademia Leona Koźmińskiego, 

Warszawa 

2014-2016 Partnerstwo w ramach projektu NORDA – Północny Biegun 

Wzrostu. Udział przedstawiciela PISIL w pracach 

międzygminnego zespołu merytorycznego ds. opracowania 

dokumentów strategicznych i operacyjnych dla  obszaru 

funkcjonalnego Dolina Logistyczna, 

  Urząd Miasta Gdynia 

 
Zorganizowane i zaplanowane przez PISiL spotkania /szkolenia  2016  

 
Przewóz morski towarów niebezpiecznych – kodeks IMDG Gdynia, siedziba PISiL 6.12.2016 

ADR dla osób organizujących przewóz drogowy towarów 

niebezpiecznych 

Gdynia, siedziba PISiL 5.12.2016 

Ubezpieczenia transportowe   Gdynia, siedziba PISiL 17.05.2016 

Szkody transportowe i postępowanie reklamacyjne Gdynia, siedziba PISiL 10.05.2016 

Spedycja lotnicza – zagadnienia prawne Gdynia, siedziba PISiL 26.04.2016 

Walne Zgromadzenie Członków PISiL Toruń 22.04.2016 

XVII Kongres Spedytorów Toruń 21.04.2016 

Zasady zawierania umów w spedycji i przewozie”   Gdynia, siedziba PISiL 12.04.2016 

Spedycja morska Warszawa 21.03.2016 

Zasady zawierania umów w spedycji i przewozie”   Warszawa 03.03.2016 

Zasady realizacji programów rynku pracy w 2016 r. Gdynia, siedziba PISiL 22.02.2016 

Odpowiedzialność wystawcy dokument w FIATA Warszawa 28.01.2016 

Kurs spedycyjny  Gdynia, siedziba PISiL 25-30.01.2016 

Kurs według programu FIATA Siedziba PISiL 18-23.01.  

i 8-13.02.2016 

Spotkanie noworoczne gospodarki morskiej Szczecin 20.01.2016 

Konferencja noworoczna Warszawa 14.01.2016 

Szkody transportowe i postępowanie reklamacyjne Warszawa 14.01.2016 

Internetowe kursy języka angielskiego  Cały rok 

 


